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                                OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

 
Souhrn usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  

konaného dne 13. 12. 2018 
 

Č.j.: OuKn 2873/2018 
Přítomni : Ladislav Bartoň; Hana Bejrová; Jiří Bergman; Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann; Mgr. Bc. 

Ladislav Kilián (dostavil se v čase 17:44 hod.)  ; Miloslav Kobrle; Mgr. Jiří Lehečka; Ing. 
Libor Nikodem; Zbyšek Orzech; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil (odešel v čase 
19:10 hod.); Mgr. Milena Škaloudová, DiS.; Ing. Miroslav Štěpánek; Tomáš Zima -
 zastupitelé; Ing. Radka Maděrová – tajemnice 

Omluveni: - - -    
Čas zasedání: 17:00 - 20:10 hod.  

 
 

Usnesení č. 76/2018-7/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu 
programu zvlášť. 

     
  Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 77/2018-7/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje v souladu s § 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele 
zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2018 paní Hanu Bejrovou a pana 
Tomáše Zimu, zapisovatelku paní Ing. Radku Maděrovou.    

 
Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 78/2018-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program 7. zasedání v roce 2018: 
1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Rozpočtové opatření č. 7/2018 a č. 8/2018 
5. Rozpočet obce Kněžmost na rok 2019 
6. Mikroregion Český ráj - zápis z veřejného shromáždění starostů, protokol o výsledku 

kontroly OPS, kontrolní zpráva o finanční činnosti, rozpočtové opatření č. 3/2018 
7. Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 a č. 4/2018 (odpady) 
8. Převody nemovitostí 

a) Nákup části pozemku v k.ú. Kněžmost (přechodové místo, Branžežská ul.) 
b) Prodej pozemku v k.ú. Malobratřice (Salákovi) 
c) Prodej pozemku v k.ú. Suhrovice (Žitný, Vomáčka) 
d) Prodej a nákup pozemků v k.ú. Kněžmost (Luční ul.) 
e) Převod pozemků v k.ú. Solec (Bartošovi) 
f) Směna pozemků v k.ú. Koprník, Lítkovice, Násedlnice, Úhelnice (Palaczuk) 
g) Směna pozemků v k.ú. Úhelnice (Vlasáková) 

9. Dotace na opravu kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě 
10.  Zřízení osadních výborů, určení členů, volba předsedů 
11.  Odměny neuvolněných členů zastupitelstva, osadních výborů a komise rady 
12.  Tábořiště Peklo 
13.  Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2019 
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14. Diskuze zastupitelů 
15. Diskuze občanů 
16. Závěr 

Počtem hlasů: pro 14  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 79/2018-7/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2018 a č. 8/2018. 
 

Počtem hlasů: pro 14  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
 

Usnesení č. 80/2018-7/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje schodkový rozpočet obce Kněžmost na rok 2019 tak, 
jak je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu. 
 

Počtem hlasů: pro 14  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 

V čase 17:44 hod. se dostavil zastupitel Mgr. Bc. Ladislav Kilián. 
   

Usnesení č. 81/2018-7/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí se spolufinancováním akce „Rekonstrukce kabin TJ 
Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch“ tak, jak je uvedeno 
v žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Kněžmost o investiční dotaci v rámci programu MŠMT ČR 
(Výzva V3 SPORT) 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, 
podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, číslo 
žádosti V3-502019-531-00129, s tím, že obec poskytne finanční podporu Tělocvičné jednotě 
Sokol Kněžmost, IČO 624 52 142, se sídlem Hradišťská 181, Kněžmost, z rozpočtu obce 
Kněžmost pro rok 2019. 

Počtem hlasů: pro 15  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
 

Usnesení č. 82/2018-7/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí: 
- zápis z veřejného 123. zasedání (6/2018) shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj, 
- kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregion Český ráj v roce 2018,  
- protokol o výsledku kontroly pro OPS Český ráj v roce 2018, 
- návrh rozpočtového opatření č. 3/2018. 

 
Počtem hlasů: pro 15  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 

   
Usnesení č. 83/2018-7/ZO:  

Zastupitelstvo obce schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kněžmost, s účinností od 1. 4. 2019. 
 

Počtem hlasů: pro 15  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
 

Usnesení č. 84/2018-7/ZO:  
Zastupitelstvo obce schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018, kterou se stanoví 
poplatek za komunální odpad, s účinností od 1. 1. 2019. 
 

Počtem hlasů: pro 15  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
 

Usnesení č. 85/2018-7/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 7/P/2018 mezi obcí 
Kněžmost (kupující) a manželi MM, nar. xxx, a IM, nar. xxx, (prodávající), oba trvale bytem 
xxx, předmětem které je nákup pozemku č. 112/5 o výměře 71 m2, odděleného geometrickým 
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plánem č. 1077-90/2017,  v k.ú. Kněžmost, za cenu 10.650 Kč, a ukládá starostovi smlouvu, jak 
je výše uvedeno, podepsat. 
 

Počtem hlasů: pro 15  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 86/2018-7/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 8/P/2018 mezi obcí 
Kněžmost (prodávající) a manželi VS, trvale bytem xxx a JS, trvale bytem xxx, (kupující), 
předmětem které je prodej pozemku č. 215/26 o výměře 252 m2, zahrada, v k.ú. Malobratřice, 
odděleného geometrickým plánem č. 228-55/2018, za cenu 80 Kč/1 m2 a ukládá starostovi 
smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 

 
Počtem hlasů: pro 14  proti 0 zdržel se 1     ►  usnesení bylo přijato  

  
Usnesení č. 87/2018-7/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 9/P/2018 mezi obcí 
Kněžmost (prodávající) a panem JŽ(kupující), nar. xxx, trvale bytem xxx a panem PV 
(kupující), nar. xxx, trvale bytem xxx, předmětem které je prodej pozemku č. 431/2 o výměře 
304 m2, ostatní plocha, v k.ú. Suhrovice, za cenu 15.200 Kč (tj. 50 Kč/1m2) a ukládá starostovi 
smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 
 

Počtem hlasů: pro 14  proti 0 zdržel se 1     ►  usnesení bylo přijato   
 

Usnesení č. 88/2018-7/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č.10/P/2018 mezi obcí 
Kněžmost (kupující i prodávající) a paní JK(prodávající), nar. xxx, trvale bytem xxx, a paní JB 
(prodávající), nar. xxx, trvale bytem xxx, a paní AB (kupující), nar. xxx, trvale bytem xxx, 
a panem DF(kupující), nar. xxx, trvale bytem xxx, předmětem které je prodej obecního 
pozemku č. 5/62 o výměře 83 m2, orná půda, za cenu kupní ve výši 500 Kč/1m2 do vlastnictví 
paní AB a pana DF (každý id. ½) a nákup pozemku č. 5/59 o výměře 765 m2, orná půda, 
do majetku obce za kupní cenu ve výši 130 Kč/1m2, oba pozemky odděleny geometrickým 
plánem č. 1098-57/2018, vše k. ú. Kněžmost, a ukládá starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, 
podepsat. 
 

Počtem hlasů: pro 14  proti 0 zdržel se 1     ►  usnesení bylo přijato 
   

Usnesení č. 89/2018-7/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 4/PS/2018 mezi obcí 
Kněžmost (prodávající i kupující) a manželi JB, nar. xxx, a JB, nar. xxx, (prodávající 
i kupující), oba trvale bytem xxx, předmětem které je prodej obecních pozemků č. 25/38 
o výměře 11 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 25/36  o výměře 282 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace a  pozemku č. 495/2 o výměře 105 m2, ostatní plocha, do majetku manželů 
JB a JB(SJM), a nákup pozemku č.  25/37 o výměře 62 m2, zahrada,  do majetku obce, 
pozemky odděleny geometrickým plánem č. 112-52/2018, vše v k.ú. Solec, za kupní cenu ve výši 
80 Kč/1m2 (cena stanovená dohodou pro prodej i nákup pozemků), a ukládá starostovi 
smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 
 

Počtem hlasů: pro 14  proti 0 zdržel se 1     ►  usnesení bylo přijato   
 

 
Usnesení č. 90/2018-7/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření směnné smlouvy č. 3/S/2018 mezi obcí 
Kněžmost a panem JP, trvale bytem xxx, předmětem které je směna obecních pozemků č. 796 
o výměře 496 m2, ostatní plocha; č. 799/7 o výměře 886 m2, ostatní plocha; vše v k.ú. Úhelnice; 
pozemků č. 228 o výměře 540 m2, ostatní plocha; č. 199/124 o výměře 3.925 m2, orná půda; 
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č. 195/3 o výměře 871 m2, orná půda; č. 229/3 o výměře 1057 m2, ostatní plocha; vše k.ú. 
Koprník, oddělených geometrickým plánem č. 141-20/2018, za pozemky č. 305/4 o výměře 153 
m2, ostatní plocha; v k.ú. Násedlnice, podíl 9/13832 pozemku č. 202/12 o výměře 3,3 m2, orná 
půda; podíl 9/13832 pozemku č. 202/189 o výměře 0,4 m2, orná půda; podíl 3/152 pozemku č. 
199/41 o výměře 132,5 m2, ostatní plocha; vše k.ú. Koprník, podíl 1/28 pozemku č. 459/8 
o výměře 39,6 m2, orná půda; č. 402/32 o výměře 1.899 m2, orná půda; vše k.ú. Lítkovice, č. 
244/1 o výměře 635 m2, orná půda; č. 244/2 o výměře 1.498 m2, orná půda; č. 245/2 o výměře 
1.359 m2, orná půda; č. 245/5 o výměře 2.643 m2, orná půda; vše k.ú. Úhelnice, ve vlastnictví 
pana JP, jako směnu s doplatkem ve výši 5.599 Kč ve prospěch obce, a ukládá starostovi 
smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 

  
Počtem hlasů: pro 14  proti 0 zdržel se 1     ►  usnesení bylo přijato   

 
Usnesení č. 91/2018-7/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření směnné smlouvy č. 4/S/2018 mezi obcí 
Kněžmost a paní SV, nar. xxx, trvale bytem xxx, předmětem které je směna obecního pozemku 
č. 799/8 o výměře 71 m2, ostatní plocha, nově odděleného geometrickým plánem č. 193-78/2018, 
za ideální ¼ pozemku č. 269/7 o celkové výměře 284 m2, ve vlastnictví paní SV, vše v k.ú. 
Úhelnice, a ukládá starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 
 

Počtem hlasů: pro 15  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
 
Usnesení č. 92/2018-7/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 270.000 Kč z rozpočtu 
obce Kněžmost na rok 2018 Římskokatolické farnosti Kněžmost, IČO 624 51 081, se sídlem 
1. máje 232/2, Mnichovo Hradiště, za účelem částečné úhrady nákladů spojených 
s rekonstrukcí průčelí kostela sv. Františka Serafínského, a schvaluje s uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí (poskytovatel) a Římskokatolickou farností Kněžmost 
(příjemce), jak je shora uvedeno. 
 

Počtem hlasů: pro 14  proti 0 zdržel se 1     ►  usnesení bylo přijato   
 

Usnesení č. 93/2018-7/ZO:  
     Zastupitelstvo obce Kněžmost zřizuje následující osadní výbory pro místní části, dále určuje 
členy jednotlivých osadních výborů a volí předsedy osadních výborů takto: 
Osadní výbor pro místní část Býčina: 
Ing. Miroslav Štěpánek – předseda, Jaroslav Černý – člen, Martin Píč – člen 
Osadní výbor pro místní část Drhleny, Čížovka, Suhrovice:  
Ladislav Bartoň – předseda, Petr Halbich - člen, Štěpán Bystřinec - člen, Alena Hušková – 
členka, Silvie Szikorová – členka 
Osadní výbor pro místní část Chlumín, Lítkovice:  
PhDr. Jaroslav Palaczuk – předseda, Martin Hašek – člen, Jitka Svobodová – členka 
Osadní výbor pro místní část Koprník:  
Mgr. Bc Ladislav Kilián - p ředseda, Stanislav Bejr - člen, Hana Bejrová – členka 
Osadní výbor pro místní část Násedlnice:  
Zdeněk Helikar – předseda, Jan Johan – člen, Alena Pažoutová - členka 
Osadní výbor pro místní část Solec, Soleček, Malobratřice:  
Jitka Bartošová – předsedkyně, Jana Koprnická – členka, Štěpán Lacina - člen 
Osadní výbor pro místní část Srbsko:  
Ing. Pavel Vacek – předseda, Tomáš Kestner – člen, Petr Zeman - člen 
Osadní výbor pro místní část Úhelnice:  
Vladislav Hejl ml., - předseda, Martin Bečvář – člen, Petr Zelinský - člen 
Osadní výbor pro místní část Žantov:  
Vladimír Beran – předseda, Josef Josif - člen, Jiří Svoboda - člen. 

Počtem hlasů: pro 15  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 94/2018-7/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví následující měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele obce za výkon funkce: 
- místostarosty odměnu ve výši 26.232 Kč,  
- člena zastupitelstva obce, který nevykonává žádné další funkce, odměnu ve výši 1.457 Kč, 
- člena rady obce odměnu ve výši 5.829 Kč, 
- předsedu výboru zastupitelstva obce nebo komise rady obce odměnu ve výši 2.915 Kč, 
- člena výboru zastupitelstva obce nebo komise rady obce odměnu ve výši 2.429 Kč, 
tyto částky odpovídají 95 % horní hranice odměny stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb., 
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Odměna bude neuvolněným 
členům zastupitelstva poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka 
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.  

Počtem hlasů: pro 14  proti 0 zdržel se 1     ►  usnesení bylo přijato  
 
Usnesení č. 95/2018-7/ZO:  

     Zastupitelstvo obce Kněžmost v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví s účinností od 1. 1. 2019 následující měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele obce 
za výkon funkce: 
- místostarosty odměnu ve výši 28.069 Kč,  
- člena zastupitelstva obce, který nevykonává žádné další funkce, odměnu ve výši 1.559 Kč, 
- člena rady obce odměnu ve výši 6.238 Kč, 
- předsedu výboru zastupitelstva obce nebo komise rady obce odměnu ve výši 3.119 Kč, 
-  člena výboru zastupitelstva obce nebo komise rady obce odměnu ve výši 2.599 Kč, 
tyto částky odpovídají 95 % horní hranice odměny stanovené nařízením vlády č. 202/2018 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků. Takto stanovená odměna bude poskytována stávajícím neuvolněným 
členům zastupitelstva, kteří budou své funkce vykonávat i po 1. 1. 2019,  v případě náhradníka 
bude odměna poskytována ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.  
 

Počtem hlasů: pro 14  proti 0 zdržel se 1     ►  usnesení bylo přijato  
 
Usnesení č. 96/2018-7/ZO:  

     Zastupitelstvo obce Kněžmost v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanoví 
odměny členů výboru zastupitelstva obce a komisí rady obce, kteří nejsou členy zastupitelstva 
obce takto: 
- za výkon funkce předsedy redakční rady měsíční odměnu ve výši 700 Kč, 
- členu redakční rady měsíční odměnu ve výši 500 Kč, 
- za výkon funkce předsedy osadního výboru měsíční odměnu ve výši 780 Kč. Výše uvedené 
odměny náleží za každý i započatý měsíc výkonu funkce. 
 Členu osadního výboru může být za jeho práci v osadním výboru poskytnuta pololetní 
odměna, a to na návrh předsedy osadního výboru až do výše 2.000 Kč (tj. max. 4.000 Kč ročně).  
 

Počtem hlasů: pro 15  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato  
 

 
V čase 19:10 hod. odešel zastupitel Ing. Adam Pospíšil na jednání svazku obcí. 

 
 
Usnesení č. 97/2018-7/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí se zjištěním ceny za zhotovení znaleckého posudku 
na pozemky č. 199/38, č. 199/39, č. 199/40, č. 199/74, č. 199/84, č. 199/81 a č. 199/83,  vše v k.ú. 
Koprník, a pozemků č. 195/1 a části pozemku 196/1 (kemp Peklo), vše v k.ú. Suhrovice, 
potřebného k jejich případné směně. 
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Počtem hlasů: pro 9  proti 2 zdržel se 3     ►  usnesení bylo přijato   
 

Usnesení č. 98/2018-7/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 
2019: 24. 1., 28. 3., 14. 5., 27. 6., 10. 9., 14. 11., 12. 12. 
 

Počtem hlasů: pro 14  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
 

 
 
 
 
             ………….…………..……….. 
                      Ing. Karel Hlávka  v. r.  
                          starosta obce 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 

 .....................................................                                               ..................................................... 
               Hana Bejrová v. r.                                                                           Tomáš Zima v. r. 
 
 
Zápis vyhotoven dne : 20. 12. 2018 
Zapsala: Ing. Radka Maděrová 
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Příloha č. 1 - k zápisu ZO č. 7/2018 konaného dne 13. 12. 1018

OBEC KNĚŽMOST

Rozpočet na rok 2019

PŘÍJMY

paragraf položka název položky rozpočet na r. 2019 (v tis. Kč)

1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 7 800,00

1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 140,00

1113 Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 600,00

1121 Daň z příjmu právnických osob 6 300,00

1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 900,00

1211 Daň z přidané hodnoty - DPH 15 400,00

1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 20,00

1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00

1337 Poplatek za kom.odpad 1 350,00

1341 Poplatek ze psů 40,00

1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 70,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10,00

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 80,00

1361 Správní poplatky 150,00

1381 Daň z hazardních her 140,00

1511 Daň z nemovitostí 4 500,00

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00

4112 Neinvestiční př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 848,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery 0,00

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00

4211 Investiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR 10 000,00

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 500,00

1032 Těžba dřeva 150,00

2310 Pitná voda - pouze obec 10,00

3314 Knihovna (+infocentrum) 55,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2,00

3392 Zájmová činnost - rekreace 195,00

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 5,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce - BAZÉN 320,00

3612 Bytové hospodářství 42,00

3613 Nebytové hospodářství 310,00

3632 Pohřebnictví 10,00  

3639 Komunální služby a územní rozvoj (pozemky,věcná bř.,atd.) 165,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30,00

3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů (příjem EKO-KOM) 300,00

3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00

4351 Ostatní asistenční, peč. služby (DPS) 450,00

5511 Požární chrana - profesionální část 0,00

6171 Činnost místní správy 150,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 501,50

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00

6330 Převody vlatním fondům v rozpotech územní úrovně 0,00

Celkem příjmy 55 543,50

8115 Změna stavu na bakovních účtech 3 000,00

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 27 500,00

CELKEM ROZPOČET PŘÍJMY 86 043,50

VÝDAJE

paragraf položka název položky rozpočet na r. 2019 (v tis. Kč)

1014 Ozdravování hospod.zvířat, polních a sp.plodin a zvl.veterinár. péče 1,00

1031 Pěstební činnost 200,00

1032 Podpora ostatních produkčních činností 120,00
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1036 Lesní hospodářství 12,00

2212 Silnice 2 310,00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, atd.) 140,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 361,00

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopr. značení) 30,00

2310 Pitná voda 260,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly 125,00

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 300,00

3111 Mateřské školy (MŠ Klubíčko Boseň) 30,00

3113 Základní školy (ZŠ,MŠ, jídelna) 48 522,80

3314 Činnosti knihovnické (+ informační středisko) 1 025,55

3319 Ostatní záležitosti kultury (kronika) 15,00

3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.kul… 50,00

3330 Činnost registrovaných církví a nábož. společností 200,00

3341 Rozhlas a televize 20,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj, Novinky) 70,00

3392 Zájmová činnost v kultuře (rekreace) 273,00

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. (kult.akce, SPOZ atd.) 333,50

3412 Sportovní zařízení v majetku obce - BAZÉN 687,65

3419 Ostatní těl. činnost - podpora TJ SOKOL 3 000,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže 67,00

3429 Zájmová činnost (příspěvky záj.organizacím) 210,00

3511 Všeobecná ambulantní péče 350,00

3612 Bytové hospodářství 545,00

3631 Věřejné osvětlení (provoz, výstavba) 680,00

3632 Pohřebnictví 90,00

3636 Územní rozvoj 100,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5 701,40

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 2 220,60

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 500,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 420,00

3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00

4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samost. bydlení 400,00

4357 Domovy pro osoby se zdr. postiž. a domovy se zvláštním režimem 8,00

5212 Ochrana obyvatelstva 5,00

5511 Požární ochrana - profesionální část 470,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 79,00

6112 Zastupitelstva obcí 2 100,00

6115 Volby do zastupotelstev ÚSC 0,00

6118 Volba prezidenta republiky 0,00

6171 Činnost místní správy 7 800,00

6310 Obecné výdaje z finančních operací 750,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 250,00

6330 Převody vlatním fondům v rozpotech územní úrovně 0,00

6399 Ostatní finanční operace 1 900,00

6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00

6409 Ostatní činnost j.n. (neinv.transfery veř.rozpočtům) 78,00

Celkem výdaje 82 810,50

8124 Splátky dlouhodobých úvěrů 3 233,00

CELKEM ROZPOČET VÝDAJE 86 043,50

Návrh příjmového rozpočtu po konsolidaci činí 55 543,50 tis.Kč

Návrh výdajového rozpočtu po konsolidaci činí 82 810,50 tis.Kč

Saldo financování příjmů a výdajů po konsolidaci 27 267 tis.Kč

Jedná se o návrh schodkového rozpočtu, kde přebytek financování vyrovnává 

bilanci rozpočtu obce v příjmech a výdajích na 86 043,50 tis. Kč

Dagmar Pěničková, účetní Ing. Karel Hlávka, starosta14.12.2018
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